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kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten 
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all given instructions. Save the instructions for further reference. 
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Kiitos ostopäätöksestänne hankkia StrongLine-sarjan generaattorimme. 
Tämä ohjekirja sisältää laitteen käyttöä ja huoltoa koskevat tiedot. Lue ne läpi huolellisesti  
ennen laitteen käyttöä. Kaikkien laitetta käyttävien on luettava tämä käyttöohje  
huolellisesti läpi ja ymmärrettävä sen sisältö.  
Käyttöohjeen lukemiseen ja laitteeseen tutustumiseen käytetty aika varmistaa turvallisuutesi  
ja pidentää laitteen käyttöikää.  
Kiinnitä erityistä huomioita seuraaviin varoitus- ja huomautusteksteihin: 

 VAARA! 
VAARA osoittaa välitöntä vaaratilannetta, ja jos se jätetään noudattamatta voi aiheuttaa  
vakavan henkilötapaturman tai jopa kuoleman.  
Tätä varoitusta käytetään vain vaarallisimmissa tilanteissa. 

 VAROITUS 
VAROITUS osoittaa uhkaavaa vaaratilannetta, ja jos se jätetään noudattamatta voi aiheuttaa  
vakavan henkilötapaturman tai jopa kuoleman. 

 VAROITUS 
VAROITUS osoittaa uhkaavaa vaaratilannetta, ja jos se jätetään noudattamatta voi aiheuttaa  
vähäisen tai keskinkertaisen vamman tai vahingon.  
Tätä varoitusta käytetään käyttäjän huomion kiinnittämiseksi turvattomia työmenetelmiä vastaan. 

 HUOMAUTUS 
HUOMAUTUS osoittaa hyödyllisiä tietoja. 
Tuotteidemme jatkuvan kehityksen ja parantamisen takia varaamme oikeudet  
suorittaa malleihin kohdistuvia parannuksia ja/tai teknisten tietojen muutoksia ilman etukäteisilmoitusta  
tai ilman minkäänlaisia velvoitteita. Käyttäjän tulee huomioida tietyt eroavaisuudet tämän  
käyttöohjeen sisällön ja todellisen laitteen välillä. 

 VAROITUS: 
Generaattori on suunniteltu turvallista ja itsenäistä käyttöä varten, joka edellyttää  
että sitä käytetään ohjeiden mukaisella tavalla. Lue käyttöohjeet huolellisesti ja ymmärrä  
siinä annetut ohjeet ennen laitteen käyttöä. 
Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa henkilötapaturmaan tai laitevaurioon. 

 HUOMIO: 
Jos tilausvahvistuksessa ei ole erikseen määritelty valmistusstandardeja, kaikki generaattorimme 
valmistetaan GB/T2820.3-1997 tai ISO8528-3:1993 standardien mukaisesti. 
 

FI 
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1. TURVALLISUUSOHJEET 
  VAROITUS: 

1. Sähköiskujen välttäminen 
Generaattori on maadoitettava sähköiskujen estämiseksi.  
Älä koskaan käytä generaattoria, tai käsittele mitään sähkölaitteita seisten samalla  
vedessä, olemalla paljain jaloin, käsien ollessa märät tai kosteat, tai vesi- tai lumisateen  
aikana, koska muussa tapauksessa voi olla olemassa sähköiskuvaara. 

2. Palontorjunta 
Älä koskaan lisää polttoainetta säiliöön moottorin ollessa käynnissä.  
Pyyhi kaikki polttoaineroiskeet puhtaalla liinalla. Pidä bensiini, kerosiini,  
tulitikut ja muut herkästi syttyvät ja räjähtävät materiaalit kaukana laitteesta, koska  
äänenvaimennin ja sen ympärillä oleva alue ovat erittäin kuumia käytön aikana. 
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta tulipalojen välttämiseksi.  
Sijoita generaattori vähintään 1 metrin etäisyydelle rakennuksista tai muista  
laitteistoista sen käytön aikana.  

3. Palovammojen välttäminen 
 Älä koskaan koskettele kuumaan äänenvaimentimeen, pakosarjaan tai moottorin jäähdytyseviin. 

 VAARA: 
4. Pakokaasujen sisäänhengityksen välttäminen 
 Huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta. Älä käytä generaattoria  
 missä tahansa suljetussa tilassa tai sisätiloissa. Moottori kuluttaa happea ja sen  
 tuottamat pakokaasut sisältävät tappavan myrkyllistä hiilimonoksidia (häkää).  
 Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa laitevaurioita tai mahdollisen henkilötapaturman. 
    Jos laitetta on käytettävä sisätiloissa, varmista, että tila on riittävästi tuuletettu  
 vahinkojen välttämiseksi. 
5. Akun lataus 
      Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa sokeutta tai vakavia palovammoja:  
 Akun latauksessa muodostuu väritöntä herkästi räjähtävää vetykaasua, joka voi  
 aiheuttaa sokeutta tai tapaturmia. Älä tupakoi. Estä mahdollinen avotulien käyttö sekä  
 kipinöinti akun lähellä latauksen aikana. Jos joudut kosketukseen akkuhapon  
 kanssa, huuhtele kosketuskohta läpikotaisin vedellä ja ota välittömästi yhteys  
 lääkäriin, erityisesti siinä tapauksessa, jos silmäsi ovat  joutuneet hapon vaikutukselle alttiiksi. 
6. Muita turvallisuuteen liittyviä ohjeita 
      Opettele, miten kaikkia käyttölaitteita käytetään ja kuinka laite pysäytetään nopeasti. Säilytä  
 laitetta lasten ulottumattomissa; älä säilytä mitään kohteita laitteen päällä, pidä ilmaustulpat   
 kiinni. Käyttäjän on käytettävä turvajalkineita, sopivaa suojavaatetusta ja kuulosuojaimia. 

 Lapset tai vajaakuntoiset eivät saa käyttää laitetta. 
7. Generaattoria ei saa liittää toisiin generaattoreihin tai kaupalliseen tehonsyöttöverkkoon.  
 Tietyissä tilanteissa, missä sähköjärjestelmän liitännät on suoritettava varatehoa varten olemassa  
 olevaan sähköverkkoon, sen saa suorittaa vain pätevä sähköteknikko.  
 Liitäntöjen täytyy täyttää kaikki sovellettavat lait sekä sähköstandardit.  
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 Virheelliset liitännät voivat syöttää sähkövirtaa generaattorista takaisin käyttölinjoihin.  
8. Melu- ja päästötiedot 

Äänenpainetaso             70 
Äänentehotaso              85 
Määrittämätön mittaus            2 

      Kuvatut arvot osoittavat päästötasoja, ja ne eivät välttämättä kuvaa turvallisia käyttötasoja.  
Vaikka päästöjen ja altistumistasojen väliset arvot vastaisivat toisiaan, tätä ei voi käyttää mahdollisesti  
tarvittavien varotoimenpiteiden luotettavaan määrittelyyn. Tekijät, jotka vaikuttavat työvoiman sen hetkiseen 
altistumistasoon riippuvat työtilan ominaisuuksista, muista tilassa olevista melutasolähteistä kuten koneista ja 
muista käyttäjän läheisyydestä olevista kohteista sekä ajasta, minkä aikana käyttäjä altistuu melulle.  
Myös sallittu altistumistaso voi vaihdella laitteen käyttömaasta riippuen.  
Tämä tieto mahdollistaa kuitenkin laitteen käyttäjän suorittaa paremman arvioinnin melutason aiheuttamista 
vaaratilanteista ja mahdollisista altistumisriskeistä. 
 
VAROITUS- JA HUOMIOMERKINNÄT： 

 

Ilmaisee vaara-, varoitus- ja 
huomiotilanteita 

Käytä suojakäsineitä 
 

 

Lue kaikki turvallisuusohjeet, 
käyttö- ja huolto-ohjeet ennen 
moottorin käynnistämistä 

 

Käytä suojalaseja 
 

 

VAARALLINEN JÄNNITE: 
Käyttäjään kohdistuva 
sähköiskuvaara. Sammuta 
moottori ennen huoltoa ja lue 
käyttöohjeet  

Sähkökäyttöisiä laitteita ei saa 
koskaan hävittää kotitalousjätteen 
mukana. Ympäristönsuojelemiseksi 
voidaan tämä laite hävittää 
paikallisessa kierrätyskeskuksessa 

 

Sammuta moottori tankkauksen 
aikana. Pidä herkästi syttyvät 
materiaalit kaukana. Vältä 
polttoaineroiskeita tankkauksen 
aikana. Käytä lyijytöntä 
bensiiniä. 

 

Avotuli- ja tupakointikielto  

 

Älä koskettele kuumaa 
äänenvaimenninta tai sylinteriä. 
Palovammavaara. Anna laitteen 
jäähtyä ennen sen 
käynnistämistä uudelleen  

 

Polttoaine on erittäin herkästi 
syttyvää 

 

 

Pakokaasut sisältävät tappavan 
myrkyllistä hiilimonoksidia 
(häkä). Älä käytä huonolla 
ilmanvaihdolla varustetulla 
paikalla. 
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Laitekuvaus: 
（1）Polttoainesäiliö          (7) Rikastinvipu              (13) Moottorikytkin 

(2) Polttoainesäiliön korkki       (8) Maattoliitin            (14) Merkkivalo 
(3) Polttoainehana           (9) Öljyn täyttötulppa            (15) Volttimittari 
(4) Ilmansuodattimen suoja      (10) Öljyn tyhjennystulppa     (16) AC-vaihtovirtakytkin 
(5) Sytytystulppa           (11) Käynnistyskahva          (17) AC-vaihtovirtaliitännät 
(6) Äänenvaimennin         (12) Polttoainemittari 
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TEKNISET TIEDOT JA PÄÄOMINAISUUDET 
 

Tekniset tiedot ja käyttöolosuhteet 
1.1 Tekniset tiedot 

MALLI 
MEG2800 
(DY2800L) 

DY4800L 
MEG6800 
(DY6800L) 

G
E

N
E

R
A

AT
TO

R
I 

Tyyppi Harjaton, pyörivä kenttä, itsemagnetoitu, 2-napainen, yksivaiheinen 

Vaihtovirtajännite (AC) 220V 
Taajuus 50Hz 

Korkein lähtöteho 2.5kVA 4.0kVA 5.5kVA 

Nimellislähtöteho 2.0kVA 3.5kVA 5.0kVA 

Jännitteensäädin Kondensaattorityyppinen 

Tehokerroin 1.0 

M
O

O
T

TO
R

I 

Malli MZ175L2 MZ300L2 MZ360L2U 

Tyyppi Ilmajäähdytteinen, nelitahtinen, OHV, bensiinimoottori 

Tilavuus 171cc 301cc 357cc 

Korkein lähtöteho 3000rpm 3000rpm 3000rpm 

Polttoaine Lyijytön bensiini 

Polttoainesäiliön tilavuus 12 L 25 L 25 L 
Nimellinen jatkuva 
toiminta 

10 h 13 h 10 h 

Voiteluöljy SD-luokan Moottoriöljy tai korkeampi 

Öljysäiliön tilavuus 0.6 L 1.1 L 1.1 L 

Käynnistysjärjestelmä Vetokäynnistys (kahva) 
Vetokäynnistys 

(kahva) 
Vetokäynnistys 

(kahva) 
Sytytysjärjestelmä T.C.I. 

Sytytystulppa: Tyyppi BPR-4ES(NGK) 

M
IT

AT
 

Pituus x Leveys x Korkeus 535x430x460mm 670X 510X510mm 670x510x537mm 

Kuivapaino 43 Kg 75 Kg 84 Kg 

 
HUOMIO: Yläpuolella kuvatut arvot ovat vain viitteellisiä. Mittoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman 
etukäteisilmoitusta. Yksityiskohtaisia rakenteita voidaan muuttaa tuotepäivityksistä johtuen. 
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Tyyppimerkintöjen tarkoitus 
DY         2800           L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DY         4800           L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DY          6800          L       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Käyttöolosuhteet 
Seuraavissa ympäristön olosuhteissa generaattori toimii luotettavasti nimellisteholla  

Korkeus merenpinnasta Ympäristön lämpötila Suhteellinen ilmankosteus 

<1000(m) 
-15-40(°C) 

<90% 

 Tarkasta laitteesi tyyppimalli ja tutustu sen kaikkiin toimintoihin laitteen oikean käyttötavan  
 ja ylläpidon varmistamiseksi. 
 

Asetusteho 

Tuotesarja 

Asetusteho 

Tuotesarja 

Suuri polttoöljysäiliö 
Alhaisen öljynpaineen automaattinen suojaus 
Vetokäynnistys (kahva) 

Asetusteho 

Tuotesarja 

Suuri polttoöljysäiliö 
Alhaisen öljynpaineen automaattinen suojaus 
Vetokäynnistys (kahva) 

Suuri polttoöljysäiliö 
Alhaisen öljynpaineen automaattinen suojaus 
Vetokäynnistys (kahva) 
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VAROTOIMENPITEET 

Varoitus 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö ennen laitteen käyttöä. 

Pakokaasuja koskevat varotoimenpiteet 

Älä koskaan hengitä pakokaasuja. 
Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia (häkä), joka on väritöntä, hajutonta ja äärimmäisen vaarallista kaasua,  
joka voi aiheuttaa tajuttomuuden tai kuoleman. 
Älä koskaan käytä generaattoria sisätiloissa, tai huonolla ilmanvaihdolla varustetussa tilassa,  
kuten tunnelissa, luolassa jne. 
Noudata äärimmäistä varovaisuutta käytettäessä laitetta ihmisten tai eläimien läheisyydessä. 
Pidä pakoputki vapaana ulkopuolisista kohteista. 

Polttoaineen lisäystä koskevat varotoimenpiteet 
Varmista, että moottori on sammutettu ennen tankkausta. 
Älä ylitäytä polttoainesäiliötä. 
Mikäli polttoainetta on roiskunut, pyyhi se huolellisesti pois, ja odota kunnes roiskeet ovat kuivuneet  
ennen moottorin käynnistämistä. 
Varmista tankkauksen jälkeen, että polttoainesäiliön korkki on luotettavasti kiinni roiskeiden estämiseksi. 

Palontorjunta 
Älä tupakoi tai käytä avotulta laitteen käytön aikana. 
Älä käytä laitetta kuivien harjojen, oksien, vaateriepujen tai muiden syttyvien materiaalien läheisyydessä. 
Sijoita generaattori vähintään 1 metrin etäisyydelle rakennuksista tai muista rakenteista. 
Säilytä laitetta kaukana syttyvistä tai muista vaarallisista materiaaleista  
(roskat, lumput, voiteluaineet, räjähdysaineet). 

Ympäristö 
Käytä laitetta kestävällä ja tasaisella pinnalla (kivetön, soraton yms.). 
Tyhjennä polttoaine säiliöstä generaattorin kuljetuksen ajaksi. 
Älä siirtele laitetta sen ollessa käytössä tai kun se on irrotettu laitteistoista. 
Pidä laite kuivana (älä käytä laitetta sateisissa olosuhteissa). 
Varo kuumia osia. 
Äänenvaimennin ja muut moottorin osat kuumenevat käytön aikana ja pysyvät kuumina moottorin 
sammutuksen jälkeenkin. Käytä laitetta turvallisessa paikassa ja lasten ulottumattomissa. 
Älä koskaan suorita laitteeseen säätöjä sen ollessa virrallinen.   
Irrota aina ensin sytytystulpan johdin. Kampiakselin kääntäminen käsin säätöjen ja puhdistamisen  
aikana voi käynnistää moottorin ja itse generaattorin, jonka seurauksena voi olla käyttäjään kohdistuva  
vakava henkilötapaturma. 
Älä koskaan käynnistä moottoria säätimen ollessa irtikytkettynä, tai käytä moottoria  
yli 3600 rpm kuormituksella. 
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HUOMAUTUS 
Laitteen käyttäminen jyrkästi kallistuneena voi aiheuttaa kiinnileikkautumisen virheellisestä voitelusta  
johtuen, vaikka öljynpinnantaso olisi korkeimmillaan. 

 
    2. Asennus 

Ulkokäyttö 
 Valitse paikka, missä generaattori ei altistu vesi- tai lumisateelle tai suoralle auringonpaisteelle.  
 Sijoita generaattori luotettavalle ja tasaiselle pinnalle niin, ettei se pääse kaatumaan tai  
 liukumaan mäkeä tai rinnettä alas.  
 Sijoita generaattori niin, että pakokaasut eivät suuntaudu ihmisiä kohti. 
 Asennuspaikan tulisi olla vedetön, kuiva ja pölytön. Kaikki sähkökomponentit on  
 suojattava liialliselta kosteudelta, koska muussa tapauksessa laitteen eristys voi muuttaa muotoaan ja 
 aiheuttaa generaattorin maadoituksen häviämisen ja oikosulun. 
 Ulkopuoliset kohteet, kuten pöly, lika, hiekka, tomu tai hankaavat materiaalit voivat aiheuttaa  
 laite- ja moottorivaurioita, ja ne on pidettävä kaukana laitteen jäähdytysjärjestelmästä. 

Laitteen maadoitus 
 Generaattori on varustettu maadoitusliitännällä. Liitäntä sijaitsee avattavan mallin takana  
 ja suljetun mallin takasivun ala-asennossa. Suorita generaattorin maadoitus aina  
 generaattorista metallitangon kautta kosteaan maahan sähköiskujen estämiseksi.  
 Maattojohdon läpimitta: > 6mm2 
 Älä liitä maattojohtoa vesiputkeen tai radiojärjestelmän käyttämään maadoitukseen. 

VAROITUS： 
 Käytä aina hyväkuntoisia sähköjohtoja. Kuluneet, paljaat, hankautuneet tai muuten  
 vahingoittuneet johdot voivat aiheuttaa sähköiskuja. 
 Generaattori on maadoitettava ennen sen käyttöä sähköiskujen estämiseksi. 
 Ota yhteys valtuutettuun sähköteknikkoon sähköpistokkeiden ja/tai –johtojen johdotusta varten. 
 Virheellinen johdotus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 

VAARA: 
 Älä koskaan asenna generaattoria suljettuun tilaan tai sisätiloihin.  
 Moottori kuluttaa happea ja sen tuottamat pakokaasut sisältävät tappavan myrkyllistä  
 hiilimonoksidia (häkää). 
 Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa laitevaurioita tai mahdollisen henkilötapaturman. 
 Jos laitetta on käytettävä sisätiloissa, varmista, että tila on riittävästi tuuletettu vahinkojen välttämiseksi. 
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3. Ennen käyttöä suoritettavat tarkastukset  
 
 Tarkasta huolellisesti kaikki polttoaineletkut ja niiden liitäntöjen kireydet sekä mahdolliset  
 polttoainevuodot. Polttoainevuodot luovat mahdollisia vaarallisia tilanteita. 
 Tarkasta pulttien ja muttereiden kireydet. Löysä pultti tai mutteri voi aiheuttaa vakavia moottoriongelmia. 
 Tarkasta moottoriöljyn pinnantaso päivittäin ja lisää tarvittaessa öljyä. 
 Älä ylitäytä öljysäiliötä. 
 Käytä hyvin istuvaa työvaatetusta moottorin kanssa työskenneltäessä.  

 
Huomautus 
 Löysät hihat, pyyhkeet, vyöt jne. voivat takertua moottoriin tai voimansiirtoon ja  
 aiheuttaa vaarallisia tilanteita. 

 

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT TARKASTUKSET 
Huomautus: Käyttöä edeltävät tarkastukset on suoritettava aina ennen generaattorin käyttöä. 

 

POLTTOAINEEN TARKASTUS 
Tarkasta polttoaineen pinnantaso polttoainemittarista. 
Mikäli pinnantaso on alhainen, lisää polttoainesäiliöön lyijytöntä bensiiniä. Varmista, että polttoainesuodatin on 
paikallaan suodatinkauluksessa. 
 
Huomautus 
Polttoainesuositus:    lyijytön bensiini 
Polttoainesäiliön tilavuus: 
Malli                                    Täysi säiliö 
DY2800L                              12 L 
DY4800L                             25 L 
DY6800L                             25 L 

 

Varoitus 
Älä täytä polttoainesäiliötä moottorin käydessä tai sen ollessa vielä kuuma. 
Sulje polttoainehana ennen polttoaineen lisäämistä säiliöön. 
Huolehdi, ettei polttoaineen sekaan pääsen pölyä, likaa, vettä tai muita ulkopuolisia kohteita. 
Pyyhi kaikki polttoaineroiskeet puhtaaksi ennen moottorin käynnistämistä. 
Pidä avotulikohteet kaukana. 
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Moottoriöljyn tarkastus 
Ennen öljyn pinnantason tarkastamista tai öljyn lisäämistä, varmista, että laite on sijoitettu kestävälle ja 
tasaiselle pinnalle moottorin ollessa sammutettuna. 
Poista öljyntäyttötulppa ja tarkasta moottoriöljyn pinnantaso. 
Mikäli öljyn pinnantaso on alemman merkin alapuolella,  
lisää tarkoitusta vastaavaa öljyä ylämerkkiin asti. Älä ruuvaa öljyntäyttötulppaa  
vielä kiinni, vaan tarkasta ensin öljyn pinnantaso. 
Vaihda saastunut ja likainen öljy. 

 
 
Öljysäiliön tilavuus 
Malli                             Täysi säiliö 
DY2800L                         0.6 L                         
DY4800L   DY6800L           1.1 L 
Moottoriöljysuositus: 
API -luokitus “SE” tai “SF”, ja jos ei saatavana, niin “SD”. 

Maadoitus (maatto) 
Varmista, että generaattori on maadoitettu.                
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4. Käyttö 
Huomautus: 
Generaattori toimitetaan ilman moottoriöljyä. Täytä öljysäiliö öljyllä, koska muussa 
tapauksessa laite ei käynnisty. 

Moottorin käynnistys 
Huomautus: Älä liitä mitään sähkölaitteita ennen moottorin käynnistämistä. 
Käännä vaihtovirtakytkin (AC) asentoon ”OFF”. 
1. Aseta polttoainehana asentoon ”ON”. 
2. Aseta moottorikytkin asentoon "ON".                                      
3. Siirrä rikastinvipu suljettuun asentoon ”CLOSE”.  
 Älä käytä rikastinta jos moottori on lämmin.   
4. Vedä käynnistyskahvaa hitaasti kunnes tunnet vastusta. Tämä on  
 ”puristuspiste”. Palauta kahva sen alkuperäiseen asentoonsa ja vedä  
 kahvasta nopeasti.  
 Älä vedä käynnistysvaijeria täysin ulos. Kun moottori on käynnistynyt,  
 anna käynnistyskahvan palautua sen alkuperäiseen asentoonsa samalla pitäen  
 siitä kiinni. 
 
 
 
 
 
5. Siirrä rikastinvipu takaisin avattuun asentoon ”OPEN”. 
 
 
 
       
 
 
 
 
6. Anna moottorin lämmetä kuormittamattomana muutaman minuutin ajan.   
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Sähkövirran käyttö 

1. AC-käyttö (yksittäisjännite) 
(a) Tarkasta oikea jännite volttimittarilla tai merkkivalosta. 
(b) Aseta sähkölaitteen (laitteiden) virtakytkin pois päältä ennen laitteen liittämistä 

 generaattoriin. 
(c) Aseta sähkölaitteen pistoke generaattorin liitäntään. 
(d) Käännä vaihtovirtakytkin (AC) asentoon ”ON” ja käynnistä sähkölaite (laitteet).   

 

Huomio 
Varmista, että sähkölaite on sammutettu ennen sen liittämistä generaattoriin. 
Varmista, että laitteen vaatima sähköteho ei ylitä generaattorin nimellislähtötehoa. 
Varmista, että laitteen pistokkeen kuormitusvirta vastaa generaattorin liitännän nimellisvirtaa.  
Virran käyttämiseksi TWIST LOCK-pistorasiasta, aseta pistoke ensin pistorasiaan  
 ja käännä myötäpäivään sen lukitsemiseksi. 

 

Moottorin sammutus 
1. Aseta sähkölaitteen virtakytkin pois päältä  
tai irrota johto generaattorin pistorasiasta.  

Käännä vaihtovirtakytkin (AC) asentoon ”OFF”.                                             

2. Aseta moottorikytkin asentoon "OFF". 
3. Aseta polttoainehana asentoon ”OFF”.                                       
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5. Määräaikaishuolto 
 
PÄIVITTÄISET TARKASTUKSET 

 
Ennen moottorin käynnistämistä, tarkasta seuraavat käyttökohteet: 

1. Onko polttoainetta riittävästi 
2. Ylimääräinen tärinä, melu 
3. Puhdista ilmanpuhdistajan elementti 
4. Onko ympäristö turvallinen 
5. Onko moottoriöljyä riittävästi ja onko se puhdasta 
6. Mahdolliset polttoaine- ja moottoriöljyvuodot 
7. Löysät tai vialliset pultit ja mutterit 

 
 
Määräaikaishuolto 

Säännöllinen huolto on tärkein tekijä laitteen parhaan suorituskyvyn ja turvallisen käytön varmistamiseksi. 
Tarkasta alapuolella olevasta taulukosta määräaikaishuoltovälit. 
Seuraavassa taulukossa kuvattu huoltokaavio perustuu moottorin normaaliin toimintaan.  
Jos moottoria käytetään äärimmäisen pölyisissä olosuhteissa tai raskaassa kuormituksessa,  
huoltovälit on suoritettava useammin riippuen öljyn likaisuusasteesta, suodatinelementin  
tukoksista, osien kuluneisuudesta jne. 
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Nimike Huomautus 

Käyttöä 

edeltävä 

tarkastus 

(päivittäin) 

1.   

kuukau-

den  

tai 20 

käyttö-

tunnin 

välein 

 

3. 

kuukauden 

tai 50 

käyttö-

tunnin 

välein 

6. 

kuukau-

den  

tai 100 

käyttö-

tunnin 

välein 

12. 

kuukauden 

tai 300 

käyttö-

tunnin 

välein 

Sytytystulppa 
Tarkasta kunto, säädä välys ja 
puhdista Vaihda tarvittaessa. 

  · 
  

Moottoriöljy 
Tarkasta pinnantaso · 

    

Vaihda 
 · 

 · 
 

Ilmansuodatin Puhdista. Vaihda tarvittaessa. 
 

 ·  
 

Polttoainesuodatin 
Puhdista polttoainesuodatin. 
Vaihda tarvittaessa. 

  
 · 

 

Venttiilin välys 
Tarkasta ja säädä moottorin 
ollessa kylmä 

   
 · 

Polttoainelinja 
Tarkasta polttoaineletku 
murtumien tai vaurioiden 
varalta. Vaihda tarvittaessa. 

· 

   
 

Pakokaasujärjes-
telmä 

Tarkasta mahdolliset vuodot. 
Kiristä uudelleen tai vaihda 
tiiviste tarvittaessa. 

· 

    

Tarkasta äänenvaimentimen 
ristikko, puhdista/vaihda 
tarvittaessa 

   

· 

 

Kaasutin Tarkasta rikastimen toiminta · 
    

Jäähdytysjärjes-
telmä 

Tarkasta jäähdytysevien kunto 
ja mahdolliset vauriot 

    · 

Käynnistysjärjes-
telmä 

Tarkasta käynnistyskahva ja –
vaijerin toiminta · 

    

Karstan poisto Useammin tarvittaessa 
    · 

Liitokset / 
Kiinnikkeet 

Tarkasta kaikki liitokset ja 
kiinnikkeen ja korjaa 
tarvittaessa 

   

· 
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Huomio 1: Ensimmäinen öljynvaihto ja öljynsuodattimen vaihto tulisi suorittaa 20 käyttötunnin jälkeen. 
Tämän jälkeen vaihda öljy 100 käyttötunnin välein ja vaihda öljynsuodatin 200 käyttötunnin välein.  
Ennen öljyn vaihtoa, varmista oikea tapa vanhan öljyn hävittämistä varten. Älä valuta vanhaa öljyä  
viemäriin, maaperään tai pintavesistöön. Saat lisätietoja oikeista hävitysmenetelmistä ottamalla  
yhteyden paikalliseen ympäristökeskukseen ja noudattamalla ympäristönsuojelumääräyksiä. 
 
Huomio 2: Ota yhteys lähimpään huoltopisteeseen ja pyydä lisätietoja. 
 
Huomio 3: Useammin suoritettava öljyn vaihto, öljynsuodattimen vaihto ja ilmanpuhdistajan huolto  
voi olla välttämätön käyttöolosuhteista riippuen. Tämä sisältää pölyisen ympäristön, korkean  
ympäristön lämpötilan ja raskaan moottorikuormituksen. 
 
Moottoriöljyn vaihto 

1. Sijoita laite tasaiselle pinnalle ja anna moottorin lämmetä 
  useiden minuuttien ajan. Tämän jälkeen sammuta moottori. 
2. Irrota öljyntäyttötulppa.                                   
3. Aseta öljyn keräysastia moottorin alapuolelle. Irrota öljyn tyhjennystulppa niin,  
 että öljy valuu täysin säiliöstä pois.   
4. Tarkasta öljyn tyhjennystulppa, tiiviste, öljyn täyttötulppa ja o-rengas.  
 Vaihda mikäli vaurioita esiintyy. 
5. Asenna öljyn tyhjennystulppa takaisin paikalleen. 
6. Lisää moottoriöljyn ylämerkkiin asti. 
Moottoriöljysuositus: 
API -luokitus “SE” tai “SF”, ja jos ei saatavana, niin “SD”. 
VAROITUS 
Varmista, ettei ulkopuolisia materiaaleja pääse kampikammioon. 
 
Ilmansuodatin 

Ilmansuodattimen hyvä kunto on oleellisen tärkeä tekijä. 
Väärin asennettuun, huollettuun tai puutteelliseen elementtiin kerääntynyt  
lika vahingoittaa ja kuluttaa moottoria. Pidä elementti aina puhtaana. 
1. Irrota ilmanpuhdistaja, puhdista se hyvin kerosiinissa ja kuivaa  
 huolellisesti.              
2. Kasta elementti puhtaaseen moottoriöljyyn ja puristele sitä varovaisesti  
 käsin. 
3. Aseta elementti takaisin koteloon ja asenna se luotettavasti takaisin. 
VAROITUS 

Älä käytä koskaan moottoria ilman ilmansuodatinta; mäntä tai 
sylinteri voi kulua nopeasti käyttökelvottomaksi. 
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Sytytystulpan puhdistus ja säätö 
Elektrodin vakioväri: Kellanruskea 
Vakio sytytystulppa: BPR4ES（NGK） 
Sytytystulpan kärkivälys: 0.7-0.8mm (0.028 - 0.031 tuumaa)                               
 
 
 
 
 
 
Polttoainehana 
1. Sammuta moottori                                           
2. Aseta polttoainehana asentoon ”OFF”. 
3. Puhdista se liuottimella. 
4. Pyyhi kuivaksi. 
5. Tarkasta tiiviste. Vaihda jos vaurioitunut. 
VAROITUS 
Varmista, että polttoainehana on kiristetty luotettavasti. 
 
 
 
 
 
 
 
Polttoainesäiliön suodatin 
1. Puhdista se liuottimella.                                             
2. Pyyhi kuivaksi. 
3. Polttoainesäiliön suodatin 
VAROITUS 
Varmista, että polttoainesäiliön tulppa on kiristetty luotettavasti kiinni. 
 
 
Äänenvaimentimen ristikko 
VAROITUS 
Moottori ja äänenvaimennin kuumenevat käytön aikana. 
Älä koskettele kuumaan moottoriin ja äänenvaimentimeen millään kehon osallasi tai vaatteillasi niiden 
tarkastuksen ja korjauksen aikana. 
1. Irrota äänenvaimentimen suojus ja ristikko. 
2. Puhdista karstajäänteet äänenvaimentimen ristikosta käyttämällä  
 teräsharjaa.         
3. Tarkasta äänenvaimentimen ristikko. Vaihda jos vaurioitunut. 
4. Asenna äänenvaimentimen suojus ja ristikko takaisin paikalleen. 
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6. Tarkastus, korjaus ja vianetsintä 
Epäilyttävät kohteet ja ongelmat 

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai ongelmia käytön aikana, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjääsi.  
Toimita samalla seuraavat tiedot: 
 

(1) Diesel-generaattorin tyyppi- ja sarjanumero, moottorin sarja- ja mallinumero. 
Bensiinimoottorin sarja- ja tyyppinumero sijaitsee sylinterilohkon öljyn tyhjennyspultin sivussa.  
Tyyppi ja valmistuspäivä sijaitsevat moottorin arvokilvessä. 
Bensiini-generaattorin numero sijaitsee avoimen mallin kehysrungossa ja suljetun mallin  
pohjassa akun vieressä. 

(2) Tila 
Mikä ongelma on havaittu generaattorin käytön aikana ja kuvaus, kuinka paljon sitä on käytetty? 

(3) Kuinka kauan laitettasi on käytetty? 
(4) Muut yksityiskohtaiset käyttöolosuhteet ja ajat. 

Yksityiskohtaisempien tietojen saamiseksi, täytä käyttäjien kyselykaavio ja lähetä se meille. 
 
Tarkastus, korjaus ja vianetsintä 
Jos sähkövirtaa ei voi edelleenkään muodostaa generaattorin huollon jälkeen,  
ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään. 

 
 Jos moottori ei käynnisty: 
 Suorita seuraavat tarkastukset: 

 
1. Polttoainejärjestelmä 

Polttoainetta ei virtaa palokammioon 
Säiliössä ei ole polttoainetta – Lisää polttoainetta. 
Polttoaineletkut tukossa – Puhdista polttoainelinja. 
Polttoainehanassa on ulkopuolinen kohde – Puhdista polttoainehana. 
Kaasutin tukossa – Puhdista kaasutin. 
 

2. Moottoriöljyjärjestelmä 
Öljyn pinnantaso on alhainen – Lisää moottoriöljyä. 

 
3- Sähköjärjestelmät 
  Huono kipinöinti 
 Sytytystulppa karstoittunut tai märkä – Puhdista karsta tai pyyhi tulppa kuivaksi. 
 Sytytysjärjestelmän vika – Ota yhteys jälleenmyyjään. 
 
4. Riittämätön puristus 
 Mäntä ja sylinteri kuluneet – Ota yhteys jälleenmyyjään. 
 Sylinterin kannen mutterit löysästi kiinni – Kiristä mutterit huolellisesti. 
 Tiiviste viallinen – Vaihda tiiviste. 
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7. Säilytys ja varastointi  
Laitteesi pitkäaikainen säilytys vaatii ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä muodonmuutosten välttämiseksi. 
 
POLTTOAINEEN TYHJENNYS (EI TUPAKOINTIA) 
 
VAROITUS 
Noudata äärimmäistä varovaisuutta bensiinin tyhjentämisen aikana. Polttoaine on erittäin herkästi syttyvää. 
Tyhjennä polttoaine säiliöstä, kaasuttimesta ja polttoainesäiliöstä.  
 
Moottoriöljy 

1. Valuta moottoriin noin yksi ruokalusikallinen SAE 10W30 tai 20W40 moottoriöljyä. 
2. Vedä käynnistyskahvaa moottorin pyörittämiseksi useita kertoja (sytytys sammutettuna). 
3. Vedä käynnistyskahvasta kunnes tunnet vastusta. 
4. Keskeytä vetäminen. 
5. Puhdista generaattorin ulkopinnat ja levitä niille ruostesuoja. 
6. Säilytä generaattoria kuivassa ja hyvällä ilmanvaihdolla varustetussa paikassa. Peitä se hyvin. 
7. Generaattorin täytyy olla pystysuorassa asennossa. 
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Thank you for purchasing our StrongLine generator set. 
This manual tells you how to operate and service you generator. Please take time to read through  

it before operating your generator. Everyone who operates the generator must read and understand 
this manual fully. The time you take before operating will ensure your safety and prolong your 
generator’s life. 

Pay special attention to statements preceded by the following words: 

 DANGER 
Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or 

serious injury. This signal word is to be limited to the most extreme situations. 

 WARNING 

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in a death 
or serious injury. 

 CAUTION 

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or  
moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices. 

 NOTE 

Gives helpful information. 
With the unceasing improvement and enhancement of products, we reserve the right to make 

improvements in design and/or change in specifications at any time without prior notice  
or obligation. User should pay attention to that may be some differences between the contents  
described in the operation instruction and the practical products. 

 WARNING: 

The generator is designed to give safe and dependable service provided that it is operated 
according to the instructions. Read and understand the operation manual before operating the set. 
Failure to do so could result in personal injury or equipment damage. 

 CAUTION: 

Should no manufacturing standard be specially defined in the contract of order, all 
generator sets will be manufactured according to GB/T2820.3-1997 or ISO8528-3:1993 standard 

 

GB 
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1. SAFETY 
  WARNING: 

1. Preventing electrical shock 
The generator should be grounded to preventing electric shock. 
Never operate the generator, or handle any electrical equipment while stand  

in water, while barefoot, while hands are wet or while in the rain or snow otherwise  
electric shock may result. 

2. Preventing fires: 
Never add fuel to fuel tank while the engine is running. 
Use a clean cloth to wipe off the spilled fuel. Keep the gasoline, kerosene, 

match and other inflammable and explosive matters away from the set because the 
temperature around the muffler is very high during operation. 
  To prevent the fire hazard, it is necessary to provide sufficient ventilation condition.  
During the period of operation, at least 1M distance between the set and building and  
other equipment should be kept.  

3. Preventing burns: 
Never touch hot muffler, hot exhaust manifold or engine cooling fins. 

 DANGER: 
4. Preventing to inhale exhaust gas: 
     Always provide adequate ventilation. Do not operate generator in any enclosed space  
or indoor. Engine consumes oxygen and give off deadly carbon monoxide poisonous gas.  
Improper ventilation will cause damage to generator and possible injury to people. 
   If indoor operation is unavoidable, provide proper ventilation so that people and  
cattle will not be affected. 
5. Charging battery: 
     Battery contains sulfuric acid which can cause blindness or severe burns: 
     Charging battery produce colorless explosive gases which can cause blindness or injury.  

No smoking sparks or flames should exist when charging battery. 
     In case of contact, flush through with water and seek medical help immediately, especially 
 if yours eyes are affected. 
6. Other safety tips: 
     Know how to operate all of the controls and to stop the engine quickly. Keep the  
generating set out of the reach of children; do not keep on tip object, keep vent caps tight  
and level. The operator should wear safe shoes and working clothes, and wear ear protection. 
Children or disabled people are not allowed to use the machine. 
7. The generating set must not be connected to other power sources, such as power  
company supply mains. In special cases where stand-by connection to existing electrical  
systems is intended. It shall only be performed by a qualified electrician who has to conside  
the differences between operating equipment electrical supply and operating the generating set. 
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8. Declaration concerning the airborne noise and emission 
Sound pressure level………………………………………………………………………70 

Sound power level………………………………………………………………………85 

Measurement Uncertainty………………………………………………………………2 
 
      “The figures quoted are emission levels and are not necessarily safe working levels.  
Whilst there is a correlation between the emission and exposure levels, this cannot be used reliably  
to determine whether or not further precautions are required. Factors that influence the actual level  
of exposure of work-force include the characteristics of the work room, the other sources of noise, 
etc. i.e. the number of machines and other adjacent processes, and the length of time for which  
an operator is exposed to the noise. Also the permissible exposure level can vary from country.  
This information, however, will enable the user of the machine to make a better evaluation of  
the hazard and risk”. 
 
SYMBOLS： 

 

Indicates Warning, Danger, and 
Caution 

Must wear protective gloves 
 

 

Read all safety. Operating and 
Maintenance instructions 
before running engine 

 

Must wear protective goggles 
 

 

Dangerous：Voltage:the 
operator may suffer severe 
electrict shock.stop engine 
before maintenance and read 
user manual  

Waste electrical products must not 
be disposed of with household 
waste. This tool should be taken to 
your recycling center for safe 
treatment 

 

Stop engine during fuel supply, 
Keep flammable things away 
,Be carefuel not to spill fuel 
during refueling,Please use 
noleaded gasoline 

 

No fire and No smoking  

 

Do not touch a hot muffler or 
cylinder.You may get bumed. 
Cool the machine before 
running   

Fuel is flammable 

 

 

Exhaust gas contains poisous 
carbon monoxise,Donot use 
in poorly venticated area 

  

 



 23

Appearance diagram: 
（1）Fuel tank            (7) Choke lever              (13) Engine switch 

(2) Fuel tank cap        (8) Earth terminal           (14) Pilot light 
(3) Fuel cock             (9) Oil filler cap              (15) Voltmeter 
(4) Air filter cover      (10) Oil drain plug          (16) AC switch 
(5) Spark plug            (11) Recoil starter           (17) AC socket 
(6) Muffler                (12) Fuel level gauge 
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MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS AND CIRCUMSTANCE 
 

Main technical specifications and operation circumstance 
1.1 Main technical specifications 

MODEL 
MEG2800 
(DY2800L) 

DY4800L 
MEG6800 
(DY6800L) 

G
E

N
E

R
AT

O
R

 

Type Brushless, Revolving Field, Self-exciting, 2-poles,Single phase 

AC Voltage 220V 
Frequency 50Hz 

Max. Output 2.5kVA 4.0kVA 5.5kVA 

Rated Output 2.0kVA 3.5kVA 5.0kVA 

Voltage Regulator Condenser Type 

Power Factor 1.0 

E
N

G
IN

E
 

Model MZ175L2 MZ300L2 MZ360L2U 

Type Air-cooled, 4 cycle, OHV, Gasoline Engine 

Displacement 171cc 301cc 357cc 

Max. Output 3000rpm 3000rpm 3000rpm 

Fuel Regular Automobile Gasoline 

Fuel tank Capacity 12 Liters 25 Liters 25 Liters 
Rated Continuous 
Operation 

10 hours 13hours 10 hours 

Lubricating oil Engine Oil SD Class or Higher 

Lubricating oil Capacity 0.6 liter 1.1 liter 1.1 liter 

Starting System Recoil  Starter Recoil  Starter Recoil  Starter 

Ignition System T.C.I. 

Spark Plug: Type BPR-4ES(NGK) 

D
IM

E
N

SI
O

N
 

Length X Width X Height 535x430x460mm 670X 510X510mm 670x510x537mm 

Dry Weight 43 Kg 75  Kg 84  Kg 

 
NOTE： The above parameters are just for reference. The dimensions and outlookings will be subject to change 
without notice .The detailed configurations might change due to the upgrading of the products. 
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Ｍeaning of type symbols 
 
DY         2800           L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DY         4800           L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DY         6800           L       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Operation circumstance 
Under the following conditions, the generator set should output the rated power and reliably 

Altitude height Ambient temperature Relative humidity 

<1000(m) 
-15-40(℃) 

<90% 

Please affirm your type of machine and understand its functions in order to operate and 
 maintain it correctly. 

 

Big combustion oil tank 
Automatic protection at low oil pressure 
Recoil  Starter 

Cold of set power 

Products series 

Big combustion oil tank 
Automatic protection at low oil pressure 
Recoil  Starter 

Cold of set power 

Products series 

Big combustion oil tank 
Automatic protection at low oil pressure 
Recoil  Starter 

Cold of set power 

Products series 
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SAFETY  PRECAUTIONS 

Warning 
Please read and understand this manual completely before operating the machine. 

Exhaust precautions 

Never inhale exhausts gas. 
It contains carbon monoxide, a colorless, odorless and extremely dangerous  

gas which can cause unconsciousness or death. 
Never operate the engine indoors or in a poorly ventilated area, such as tunnel, cave, etc. 
Exercise extreme care when operating the engine near people or animals. 
Keep the exhaust pipe free of foreign objects. 

Refueling precautions 
Be sure to stop the engine prior to refueling. 
Do not overfill the fuel tank 
If fuel is spilt, wipe it away carefully and wait until the fuel has dried before starting the engine. 
After refueling, make sure that the fuel cap is secured to prevent spillage. 

Fire prevention 
Do not operate while smoking or near an open flame. 
Do not use around dry brush, twigs, cloth rags, or other flammable materials. 
Keep the engine at least 3 feet（1meter）away from buildings or other structures. 
Keep the engine away from flammables and other hazardous  

materials (trash, rags, lubricants, explosives). 

Surroundings 
Operate the engine on a stable, level surface free of small rocks, loose gravel, etc. 
Drain the fuel when transporting the engine 
Do not move the engine while in operation when it has been removed from the equipment. 
Keep the unit dry (do not operate it in rainy conditions). 
Be careful of hot parts. 
The muffler and other engine parts become very hot while the engine is running  

or just after it has stopped. Operate the engine in a safe area and keep children away 
from the running engine. 

Never make adjustments on the machinery while it is connected to the engine,  
without first removing the ignition cable from the spark plug. Turning the crankshaft 
by hand during adjusting or cleaning might start the engine, and the machinery with it,  
causing serious injury to the operator. 

Never run the engine with governor disconnected, or operate at speeds in excess of 3600 rpm load. 
NOTE 

Operating the engine at a steep incline may cause seizure due to improper lubrication even  
with a maximum oil level. 
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2.Installation 
Outdoors operation 

Choose a location where the generator will not be exposed to rain, snow or direct sunlight,  
position the generator on secure and level ground so it will not tip or slide down on a hill.  
Place the generator so that the exhaust fumes will not be directed towards people. 

The installation site must be free from water, moisture, or dust. All electrical components 
should be protected from excessive moisture or the insulation system will deteriorate and  
result in grounding or shorting out the generating system. 

Foreign matters, such as dust, dirt, sand, lint, or abrasive materials can cause damage  
to the generator and engine and are not allowed into its cooling system. 

Generator set grounding 
 The generator is equipped with a grounding terminal located on the rear of the opening  
type and at the low position of back side of the mute type. Always  complete the  
grounding path from the generator to a metal rod driven into moist earth to  
prevent electrical shock. . 

Grounding cords section more than 6㎡ 

  Do not connect to a water pipe or ground used by a radio system. 

WARNING： 
Always use electrical cords that are in good condition，worn，bare， 

frayed or other damaged cords can cause electric shock. 
Before operation, the generator should be grounded to prevent electric shock. 
Contact a licensed electrician to wire electrical plugs and/or cord sets. 
Improper wiring could result in a fire or electrical shock. 

DANGER: 
Never install your generator inside enclose areas or indoors. 

Engine consume oxygen and give off deadly carbon monoxide poisonous gas.  
Improper ventilation will cause damage to generator and possible injury to people. 

If indoors operation is unavoidable, provide proper ventilation so that people and  
cattle will not be affected. 
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3.Pre-operation checks 
Carefully check fuel hoses and connections for looseness and fuel leakage.  

Leaking fuel creates a potentially dangerous situation. 
Check bolts and nuts for looseness. A loose bolt or nut may cause serious engine trouble. 
Check the engine oil daily and refill if necessary 
Do not overfill the tank. 
Wear snug fitting working clothes when operating the engine.  

 
Note 
Loose aprons, towels, belt, etc., may be caught in the engine or drive train,  
causing a dangerous situation. 

 

PRE-OPERATION CHECKS 
Note：Pre-operation checks should be made each time the generator is used. 

 

CHECK ENGINE FUEL 
Check fuel level at fuel level gauge. 
If fuel level is low, refill with unleaded automotive gasoline. 
Be sure to use the fuel filter screen on the fuel filter neck 
Note 
Recommended fuel: unleaded gasoline 
Fuel tank capacity: 
Model                                 Full 
DY2800L                             12 liters 
DY4800L                             25 liters 
DY6800L                             25 liters 
 

Warning 
Do not refill tank while engine is running or hot. 
Close fuel cock before refueling with fuel. 
Be careful not to admit dust, dirt, water or other foreign objects into fuel. 
Wipe off spilt fuel thoroughly before starting engine. 
Keep open flames away. 
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Check engine oil 
Before checking or refilling oil, be sure the generator is put on a stable and 

level surface with engine stooped. 
Remove oil filler cap and check the engine oil level. 
If oil level is below the lower level line, refill with suitable oil to upper level line,  
refill with suitable oil to upper level line. Do not screw in the oil filler cap 

when checking oil level. 
Change oil if contaminated. 
 
 
Oil capacity 
Model                           Full 
DY2800L                       0.6 liters                         
DY4800L  DY6800L       1.1 liters 
Recommended engine oil: 
API Service “SE” or “SF”, if not available, “SD”. 

Ground (Earth) 
Make sure to ground (earth) the generator.                
 
 
 
 
 

 

 

 



 30

4.Operation 
Note: 
 The generator has been shipped without engine oil. Fill with oil or it will not start. 

Starting the engine 
Note:Before starting the engine, do not connect the electric apparatus              . 
Turn the AC switch (N.F.B.) to “OFF”. 
1. Turn the fuel cock lever to “ON” 
2. Turn the engine switch to “ON”.                                      
3. Turn the choke lever to the “close” position. Not necessary if the engine is warm.   
4. Pull the starter handle slowly until resistance is felt. This is  
the “Compression” point. Return the handle to its original position 
and pull swiftly. Do not fully pull out the rope. After starting,  
allow the starter handle to return to its original position while still holding the handle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.Turn the choke lever back to the “open”position. 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
6.Warm up the engine without a load for a few minutes.   
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Using electric power 

1. AC application(single voltage type) 
(a) Check the voltmeter or pilot lamp for proper voltage. 
(b) Turn off the switch(es) of the electrical appliance(s) before connecting to the generator. 
(c) Insert the plug(s) of the electrical appliance(s) into the receptacle. 
(d) Turn the AC switch to the “ON” position and turn on the electric apparatus.   

 

Caution 
Be sure the electric apparatus is turned off before plugging in. 
Be sure the total load is within generator rated output. 
Be sure the socket load current is within socket rated current. 
To take out power from TWIST LOCK receptacle, insert the plug into receptacle 

 and turn clockwise to lock it. 

 

Stopping the engine 
1. Turn off the power switch of the electric apparatus  
or unplug the cord from receptacle of the generator.  

Turn the AC switch to “OFF”.                                             

2. Turn the engine switch to “OFF”. 
3. Turn the fuel cock lever to “OFF”.                                       
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5.Periodic maintenance 
DAILY INSPECTION 

Before running the engine, check the following service items. 
1. Enough gasoline 
2. Excessive vibration, noise 
3. Clean air cleaner element 
4. safe surroundings 
5. Enough clean engine oil 
6. Leakage of gasoline and engine oil 
7. Loose or broken bolts and nuts 

 
Periodic maintenance 

Regular maintenance is most important for the best performance and safe operation. 
Check the table below for periodic maintenance intervals. 
The maintenance schedule indicated in the following table is based on the normal 

engine operation. Should the engine be operated in extremely dusty condition or in 
heavier loading condition, the maintenance intervals must be shortened depending 
on the contamination of oil, clogging of filter elements, wear of parts, and so on? 
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Item Remarks 

Pre- 
operation 
check 
(daily) 

Initial 
1  

months 
or 20 

Hr 
 

Every  
3 

months 
or 50Hr 

Every 
 6 
months  
or 

100Hr 

Every  
12 

months  
or 300 
Hr 

Spark  Plug 
Check condition adjust gap and clean. 
Replace if necessary 

  
·   

Engine oil 
Check oil level · 

    

Replace 
 

· 
 

· 
 

Air Filter Clean. Replace if necessary. 
 

 ·  
 

Fuel Filter 
Clean fuel cock filter. Replace if 
necessary 

  
 · 

 

Value Clearance 
Check and adjust when engine is 
cold. 

   
 · 

Fuel Line 
Check fuel hose for crack or damage. 
Replace if necessary. · 

   
 

Exhaust System 

Check for leakage. Retighten or 
replace gasket if necessary · 

    

Check muffler screen Clean/replace if 
necessary 

   
· 

 

Carburetor Check choke operation · 
    

Cooling system Check fan damage 
    

· 

Starting system Check recoil starter operation · 
    

Decarboni-zation More frequently if necessary 
    

· 

Fittings/ Fasteners 
Check all fittings and fasteners 
correct if necessary 

   
· 

 

Note 1: Initial oil change and oil filter replacement should be performed after 20 hours of operation. 
      Thereafter change oil every hundred (100) hours and replace oil filter 200 hours. Before changing oil, check 

for a suitable way to dispose of old oil. Do not pour it down into sewage drains, onto garden soil or into 
open streams. Your local zoning or environmental regulations will give you more detailed instructions 
on proper disposal. 

Note 2: As to the procedures, please consult your nearest service dealer. 
Note 3: More frequent oil changing, oil filter replacement and air cleaner service on replacement may be 
necessary depending on operating conditions. This would include dusty environment, high ambient temperature, 
and heavy engine loading. 
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Engine oil replacement 
a. Place the machine on a level surface and warm up the engine for 

 several minutes. Then stop the engine. 
b. Remove the oil filler cap.                                   
c. Place an oil pan under the engine. Remove the oil drain plug so that    

the oil can be completely drained.   
d. Check the oil drain plug, gasket, oil filler cap and O-ring. If damaged replace. 
e. Reinstall the oil drain plug. 
f. Add engine oil to the upper level. 

Recommended engine oil: 
API Service “SE” or “SF”, if not available, “SD”. 
CAUTION 
Be sure no foreign material enters the crankcase. 
 
Air filter 

Maintaining an air cleaner in proper condition is very important. 
Dirt induced through improperly installed, improperly serviced, 
or inadequate elements damages and wears out engines. Keep the  
element always clean. 
1. Take out the air cleaner, clean it well in kerosene and dry it.              
2. After wetting the element by clean engine oil, squeeze it tight by hand. 
3. Lastly, put the element in the case and install it securely. 
CAUTION 

The engine should never run without the element; excessive piston 
and/or cylinder wear may result. 

 
Cleaning and adjusting spark plug 
Standard electrode color: Tan Color 
Standard spark plug:: BPR4ES（NGK） 
Spark plug gap: 0.7-0.8mm(0.028-0.031 in)                               
 
Fuel cock 
1. Stop the engine                                           
2. Turn the fuel cock lever to “OFF”. 
3. Clean with solvent. 
4. Wipe off. 
5. Check the gasket. Replace it if damaged. 
WARNING 
Be sure the fuel cock cup is tightened securely. 
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Fuel tank filter 
1. Clean with solvent                                             
2. wipe off. 
3. Fuel tank filter. 
Warning 
Be sure the tank cap is tightened securely. 
 
Muffler screen 
Warning 

The engine and muffler will be very hot after the engine has been run. 
Avoid touching the engine and muffler while they are still hot with any  

part of your body or clothing during inspection or repair. 
1. Remove the muffler protector and muffler screen. 
2. Clean the carbon deposits out of the muffler screen using a wire brush.         
3. Check the muffler screen. Replace it if damaged. 
4. Install the muffler screen and muffler protector. 
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6.Inspection, repair and easy trouble shooting 
Doubtful points and problems 

If you have any question or problem during operation, please contact with  
our authorized dealer or with our group directly. Meanwhile provide the following information: 
(1) The type and serial number of diesel generator set, the serial number and model of the engine. 

The serial number and type of gasoline engine is located at the side of oil draining bolt of  
cylinder block. The type and manufacturing date are located at the engine nameplate. 

The number of gasoline generator set is located at the chassis of framework for opening  
type and at the foundation beside battery for mute type. 

 
(2) Status 

What problem had been taken place when you operate the generator set and explain  
how much speed it is operated? 

(3) How long did your unit have operated？ 
(4) The other detailed operation conditions and time. 

For more detailed information, please fill the Letter of opinion from users and send it to our group. 
 
Inspection, repair and trouble shooting 
If electricity can not be generated still after the generator set has been serviced as follows,  

please contact with our appointed dealer or with our group directly. 
When engine will not start: 
Perform the following checks: 

 
1.Fuel systems 

No fuel supplied to combustion chamber 
No fuel in tank…Supply fuel. 
Clogged fuel line…Clean fuel line. 
Foreign matter in fuel cock… Clean fuel cock. 
Clogged carburetor… Clean carburetor. 

 
2. Engine oil system 

Oil level is low … Add engine oil. 
 
3.Electrical systems 
 Poor spark 
Spark plug dirty with carbon or wet… Remove carbon or wipe spark plug dry. 
Faulty ignition system… Consult dealer. 
 
4.Compression insufficient 
 Worn out piston and cylinder… Consult dealer. 
Loose cylinder head nuts… Tighten nuts properly. 
Damaged gasket… Replace gasket. 
 



 37

7. Preparation for storage  
Long term storage of your machine will require some preventive procedures to guard against deterioration. 
DISCHARGE FUEL (NO SMOKING) 
Warning 
Take extreme caution when draining gasoline. It is flammable. 
Drain fuel from fuel tanks, carburetor and fuel tank. 
 
Engine oil 

1. Pour in about one tablespoon of SAE 10W30 or 20W40 motor oil. 
2. Use the recoil starter to turn the engine over several times (with ignition off). 
3. Pull the recoil starter until you feel compression. 
4. Stop pulling. 
5. Clean exterior of the generator and apply a rust inhibitor. 
6. Store the generator in a dry, well-ventilated place, with the cover place over it. 
7. The generator must remain in a vertical position. 
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Piirikaaviot  •  Wiring diagrams 
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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 

Isojoen Konehalli Oy 

Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As 

Suomi 

 

vakuuttaa täten, että 

 

AGGREGAATTI 

malli no. MEG2800 (DY2800L) ja MEG6800 (DY6800L) 

 

on konedirektiivin 2006/42/EY mukainen. 

 

Mikäli tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai käyttöominaisuuksia 

muutetaan ilman valmistajan suostumusta, tämä vakuutus 

lakkaa olemasta voimassa. 

 

Päiväys: 14.01.2011 

Allekirjoitus: 

 

____________________ 

Harri Altis - Ostopäällikkö 

 

  

EC-DECLARATION OF CONFORMITY 

 

Isojoen Konehalli Oy 

Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As 

Finland 

 

herewith declares that 

 

GENERATOR 

model no. MEG2800 (DY2800L) and MEG6800 (DY6800L) 

 

is in conformity with the Machinery Directive 2006/42/EC. 

 

This declaration is not anymore valid if the technical features 

or other features of the tool are changed without manufacturer’s 

permission. 

 

Date: 14.01.2011 

Signature: 

 

____________________ 

Harri Altis - Purchase Manager 

 

 


